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COOPERAÇÃO
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Resumo

Este trabalho deriva do Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão ”Matemática,
Arte e Tecnologia”. Nele apresenta-se estratégias alternativas para de-
senvolver o conteúdo de números complexos e suas funções elementares,
o associando à Arte e Tecnologia. As atividades são inter-relacionadas:
exposições itinerantes de quadros criados usando as funções complexas, pa-
lestras, oficinas de informática para professores e alunos do Ensino Médio.
O acervo atual é de 70 quadros criados utilizando o software educativo
F(C):Funções Complexas, desenvolvido no grupo de pesquisa dos autores
”Ensino de Ciências e Tecnologia Educacional”, o qual possui download
gratuito (http://www2.fc.unesp.br/matematicaearte/).

Introdução

Pesquisas atuais apresentam ı́ndices alarmantes quanto às habilidades e com-
petências dos estudantes brasileiros em relação à matemática. O desen-
volvimento de conteúdos matemáticos associados à Arte pode modificar a
percepção dos estudantes e do público em geral nessa área, mostrando que
a matemática está presente no cotidiano, pode ser prazerosa, facilitando a
aprendizagem. Nosso tema tem sido os números complexos e suas funções,
visto que possuem diversas aplicações em inúmeras áreas do conhecimento.

Objetivos

O projeto visa:
1. A integração de saberes entre a equipe do projeto e a comunidade.
2. Possibilitar vivências positivas na área de Matemática.
3. Mudanças significativas na relação de estudantes do Ensino Médio e do

público em geral com temas matemáticos.
4. O aumento da percepção dos cidadãos de que a Matemática está presente

na vida cotidiana.
5. O compartilhamento com a sociedade de parte da produção cientı́fica

do Grupo de Pesquisa Ensino de Ciências e Tecnologia Educacional da
FC/Bauru.

Resultados

O projeto conta atualmente com mais de 70 quadros catalogados.

Figura 1: Parte do acervo

No biênio 2017/2018 foram realizadas 10 exposições itinerantes de até 20
quadros criados com computação gráfica a partir de funções complexas.

Figura 2: Exposições Itinerantes de Bauru

Usando a multiplicação de números complexos para alterar as cores
de um quadro. Trabalho com o software F(C): Funções Complexas.

Figura 3: Um quadro em cores diferentes - Mudança no parâmetro de Multiplicação

Conclusão

Os quadros apresentados nas exposições são o produto da complementação
e cooperação da Matemática, Arte e Tecnologia. Através deles os visitan-
tes adquirem a percepção da interdisciplinaridade existente nessas áreas.
A utilização do software educativo F(C): Funções Complexas permite a
visualização de propriedades algébricas (periodicidade, raı́zes, singularida-
des) e a proposição de novas conjecturas.
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